
 

 

Aftrek ziektekosten vervalt  
In NRC Handelsblad van 31 juli tipt Cleo Scheerboom lezers dit jaar nog gebruik te 

maken van de mogelijkheid buitengewone ziektekosten fiscaal af te trekken. Uit 

uitgelekte kabinetsplannen blijkt namelijk dat deze mogelijkheid in 2008 komt te 

vervallen. In plaats van een algemene aftrekpost, krijgen gemeenten dan extra geld voor 

steun aan hulpbehoevenden. De verwachting is dat de regering op Prinsjesdag bekend 

maakt, wie ze tot die doelgroep rekent.  

 

Kosten door ziekte, bevalling en overlijden die zorgverzekeraar, werkgever of bijstand 

niet vergoed, zijn in 2007 nog fiscaal aftrekbaar. Daardoor kan het lonen om dure 

behandelingen of uitgaven naar voren te halen. Denk aan een tandartsingreep, nieuwe 

bril of aanpassing in de woning. De kosten moeten wel een bepaalde 

inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Maar omdat je met verzamelde posten al 

snel een aftrekpost hebt, is het voor iedereen met hoge ziektekosten zinvol deze eens te 

inventariseren.  

 

Dieetkosten, vervoerskosten, voorgeschreven homeopathische medicijnen, eigen 

bijdragen en een bedrag per persoon voor het vullen van de huisapotheek komen 

bijvoorbeeld voor aftrek in aanmerking. Maar vaak ook het eigen risico van diensten die 

wel worden vergoed, zoals thuiszorg, verblijf in verpleeghuis en het persoonsgebonden 

budget. De drempel bereken je door 11,5% van het verzamelinkomen (van jou en je 

fiscale partner) te nemen. Dit zijn inkomsten uit alle drie boxen tezamen. Tel de 

ontvangen zorgtoeslag bij de uitkomst op en je hebt een indicatie van het 

drempelbedrag.  

 
Brochure? www.belastingdient.nl!  

 

Zwangere zelfstandigen krijgen geen uitkering 
De Nederlandse Staat hoeft zwangere zelfstandigen geen zwangerschaps- en 

bevallingsuitkering te verstrekken. Dat besliste de rechtbank op 25 juli 2007 in het 

geding dat het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de FNV-vakcentrale tegen de 

Staat hadden aangespannen.  

 

Op haar website zegt het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) de uitspraak van 

de rechtbank te betreuren. Bij de afschaffing van de Wet 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen (WAZ) heeft de overheid namelijk 

fouten gemaakt die de rechtbank met een andere beslissing had kunnen corrigeren. Via 

de verplichte WAZ bestond er wel recht op een uitkering bij zwangerschap en bevalling. 

 

Zelfstandigen moeten zich zelf voor een uitkering voor zwangerschaps- en 

bevallingsuitkering verzekeren. De polissen van particuliere verzekeraars waar zij op 

aangewezen zijn, hebben vaak ongunstige polisvoorwaarden. Gelukkig kunnen koepels 

als PZO collectieve contracten afsluiten, die deze nadelige condities kunnen beperken.  

 

www.pzo.nl 

 

Resultaten mini-enquête over overheidsaanbestedingen  
Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) heeft haar leden in een mini-enquête 

gevraagd of zij vinden dat er in het aanbestedingsbestek van een overheidsopdracht een 

verplicht quotum voor zelfstandigen moet komen. De uitslag van de enquête staat in hun 

nieuwsbrief van augustus 2007: het aantal reacties is relatief laag, maar van de 

stemmers is 85% voor een quotum.  

 

 

http://www.belastingdient.nl/


Tegenstemmers vinden een quotum een té sterk middel. Een quotum zou de 

zelfstandigheid van ondernemers verminderen. Hun alternatief: het mogen afwijken van 

raamcontracten en preferred suppliers zodat opdrachtgevers zelfstandige ondernemers 

direct in kunnen huren. PZO zegt blij te zijn met alle initiatieven die naar een grotere 

participatie van zelfstandigen in overheidsopdrachten leiden. 

 
PZO nieuwsbrief, augustus 2007 

 

Reken af met dubieuze debiteuren 
Ben je PZO-lid? Dan kun je vanaf eind augustus 2007 gratis hulp krijgen bij het 

incasseren van achterstallige betalingen. Samen met ACCS Incasso & 

Gerechtsdeurwaarders in Eindhoven biedt PZO je deze dienst kosteloos aan. Normaal 

betaal je een paar honderd euro, exclusief btw. Meer informatie vind je op www.pzo.nl.  

 

Amateurschrijvers voor het blog 
Voel jij de hete adem van amateurschrijvers en –bloggers al in je nek? Dat is niet nodig, 

volgens Jay Rosen, mediacriticus en hoogleraar journalistiek aan de universiteit van New 

York. Hij wilde weten of amateurs in staat zijn op hoog journalistiek niveau over 

gebeurtenissen in hun wereld te berichten. Dat viel tegen. Uit zijn onderzoek Assignment 

Zero bleek dat de meeste amateurs het niveau van een leerling-journalist hebben. Ook 

leverde het experiment maar een paar publicabele verhalen op in plaats van de tachtig 

die de onderzoekers verwachtten. Hun uiteindelijk conclusie is dat er voor het schrijven 

van een goed artikel een duidelijke opdracht en redactionele begeleiding nodig is.   

 
NRC, 25 juli 2007, compleet onderzoek http://zero.newassignment.net 
 

 

Oprichten bv eenvoudiger voor kleine en startende ondernemer 

Eenvoudige, flexibele regels voor besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid (bv’s). Dat wil de overheid en daarom heeft het kabinet op 31 mei 

2007 een wetsvoorstel daartoe ingediend. De nieuwe wet zal ondernemers ruimere 

mogelijkheden geven om af te wijken van wettelijke bepalingen in de statuten. Ook zal 

het minimumstartkapitaal van 18.000 euro vervallen. In de nieuwe regeling mogen 

ondernemers namelijk zelf bepalen welk bedrag zij in hun bv willen inbrengen. Bovendien 

zal de verplichte blokkeringregeling, bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng 

in natura vervallen.  

 
www.kvk.nl 

 

Leren, bijleren of opfrissen 

De brochure van het Centrum voor communicatie & journalistiek van de Hogeschool 

Utrecht maakt hebberig. Opleidingen, masters, cursussen, trainingen, specialisaties, 

voltijd, deeltijd, een paar maanden, een dag, analytisch, creatief, scherp, beschouwend 

beeldend, overal zou je je voor in willen schrijven. Bedenkend dat je lessen volgt in 

hightech lokalen, pauzeert in trendy cafe’s en je even opfrist in ruimtes met een tikje 

design… kom je maar tot één conclusie: schrijversluilekkerland! 
 
www.ccj.hu.nl 

 

 

:-k  link 
Laatst ontdekte ik een :-k link voor digibeten en digitaal geletterden op AVI 1 niveau: 

www.internetwoordenboek.com. Daar vind je veel over internet- en sms-taal, dus ook 

wat dit voor link is ;-). In de boekhandel ligt trouwens al een SMS-TAAL ZKWRDNBK en 

vanaf 1 oktober kun je er ook een INTERNET ZKWRDNBK vinden.  

 

 

Flexwerker tast verzorgingsstaat aan 

http://www.pzo.nl/
http://zero.newassignment.net/


of 

Moet werkgever die vaak zelfstandigen inschakelt premie afdragen? 
‘Zelfstandigen genieten zelfstandigenaftrek en betalen geen sociale premies. Met hun 

toename wordt de verzorgingsstaat aangetast’, stelt Mei Li Vos op de opiniepagina van 

NRC Handelsblad van 3 augustus 2007.  

 

Zij reageert op een artikel van Flip de Kam in dezelfde krant waarin hij stelt dat 

zelfstandigen tien procent minder belasting betalen dan werknemers. Daarom stelt hij 

voor de aftrekposten voor zelfstandigen af te schaffen, zeker omdat steeds meer mensen 

kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. In 2006 gingen 90.000 mensen als 

zelfstandige aan de slag, als de groei zo doorzet zullen er dat er in 2007 1.000.000 zijn.  

 

Onder de nieuw zelfstandigen zijn volgens Vos veel jongeren, vrouwen jonger dan 35 

jaar en allochtonen. De toename van deze groepen zorgt voor een lager gemiddeld 

inkomen van zelfstandigen. Mensen in loondienst verdienen gemiddeld 22.400 euro, 

zelfstandigen 20.4000. Met 13.700 euro is het inkomen in de persoonlijke dienstverlening 

het laagst. Met dat inkomen kun je van het belastingvoordeel misschien een abonnement 

op een krant nemen, maar zeker geen private werkloosheids- arbeidsongeschiktheid-, of 

pensioenverzekering betalen. Vos vindt het voorstel de Kam daarom niet redelijk.  

 

Vos ziet nog een reden waarom de zelfstandigenaftrek moet blijven.  Door allerlei 

ingrepen in de sociale zekerheid hebben werkgevers meer verantwoordelijkheid en 

kosten voor de ziekte en werkloosheid van hun werknemers. Om daaronder uit te komen, 

huren ze werknemers als zelfstandige in. Dat gebeurt al jaren in de bouw, maar ook 

steeds vaker in de zorg, media en commerciële dienstverlening.  

 

Maar (het punt van De Kam) ze betalen dus ook niet mee aan collectieve verzekering 

voor werkloosheid, ziekte en pensioenfondsen, waardoor het zelfstandig 

ondernemerschap de verzorgingsstaat langzaam zal uitkleden. De groei van het aantal 

zelfstandigen ligt volgens Vos niet alleen aan hun motivatie, maar ook aan hun vraag 

naar flexibele arbeid. Vos zoekt de oplossing voor de verminderde premieafdracht niet in 

het afschaffen zelfstandigenaftrek.  

 

De kern van het probleem is volgens Vos: waarom is er veel vraag naar zelfstandigen, 

hangt de stijging van hun aantal samen met de vraag naar flexibele arbeid en wat is het 

verband met de grotere verantwoordelijkheid van werkgevers. Zij denkt de 

verzorgingstaat te kunnen blijven financieren door een premieafdracht van werkgevers 

die veel met zelfstandigen werken. Dan kunnen we ook gaan nadenken over een 

betaalbare verzekering voor zelfstandigen. 

 
Mei Li Vis is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 


